
TEKAFIX

MULTI USE
СВОЙСТВА
•  Отлична адхезия към повечето строителни и метални материали - бетон, 
 тухли, дърво, алуминий, желязо, неръждаема стомана, мед и различни видове 
 пластмаса.
•  Може да се изстисква добре и при по-ниски температури.
•  Не се стича във вертикални фуги.
•  Добра адхезия към влажни повърхности.
•  Отлични механични характеристики и висока якост.
•  Безопасен за околната среда; не съдържа разтворители, изоцианат и силикон.
•  Напълно химически неутрална и без мирис.
•  Може да се боядисва с повечето бои и лакове на епоксидна, полиуретанова и 
 водна основа.
•  Свиването при втвърдяване е по-малко от 1,5%.
•  Устойчив на атмосферни влияния, ултравиолетово лъчение и стареене.
•  Не причинява корозия.
•  Химична устойчивост:
– добра:
 на вода, алифатни разтворители, минерални масла, мазнини, разредени 
 неорганични киселини и основи;
– лоша или не е устойчив:
 на ароматни разтворители, концентрирани киселини, хлорирани 
 въглеводороди.
•  Цвят: бяла.

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
•  Задоволява по-ефикасно всички нужди от лепене и уплътняване в домакинството. 
•  Замества механичното закрепване.
•  Замества лепилото за дърво и други лепила.
•  Замества силиконовите и акрилните уплътнителни маси.
•  За лепене на огледала върху различни основи.
•  За вграждане на мивки.
•  За закрепване на по-малки носещи елементи и надписи върху вертикални 
 повърхности.
•  За закрепване на первази при поставяне на паркет.
•  За закрепване на стиропор.
•  За лепене на подпрозоречни дъски.
•  За фиксиране на керамични плочки.
•  За закрепване на електрически ключове и контакти върху бетонни, дървени и 
 алуминиеви основи.
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Tekafix Multiuse
Еднокомпонентно универсално 
лепило и уплътнителна маса на 
базата на хибриден MS полимер.
Подходящ е за лепене и запълване 
на повечето материали.

Гъвкавост

За вътрешна и 
външна употреба

Замества 
механично 
фиксиране
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Невтвърдена маса
Основа хибриден MS полимер
Форма паста
Механизъм на 
втвърдяване

с помощта на влага от въздуха

Специфично тегло 1500±40 кг/м³
Време за засъхване на 
повърхността

23°C/50% отн. влаж. 20±5 мин.

Време за втвърдяване 23°C/50% отн. влаж. 2–3 мм/ден
Температура за полагане oт +5°C дo +30°C

Втвърдена маса:
Твърдост по Шор A ISO 868 50–55
Промяна на обем SIST ISO 10563 <1,5%
Якост на опън SIST EN 28339 1,20–1,60 MPa
Moдул E 100% SIST EN 28339 >1,0 MPa
Удължаване до пукане SIST EN 28339 100–200%
Якост на опън ISO 37–1 2,40–3,30 MPa
Изтягане до пукане ISO 37–1 200–300%
Температурна 
устойчивост

от -40°C дo +90°C

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Приготвяне на повърхността
• Повърхност трябва да е яка и без мърсотии (прах, мазнина). Отстраняваме всички хлабави 

и лоше свързани части.

Подготовка на фугата и флакона
•  За по-добра адхезия към порьозни основи препоръчваме да се използва продуктът Primer 
 KVZ 16.
•  Отрежете картуша при горния край на резбата, завинтете конуса и го монтирайте на 
 пистолета.
•  Ако искате да получите добре очертани фуги, облепете ги по ръбовете със 
 самозалепваща лента.
•  Отрежете картуша при горния край на резбата, завинтете конуса, който се изрязва под 
 наклон според широчината на фугата и го монтирайте на пистолета; след това запълнете 
 фугата с масата.
•  Накрая, докато уплътнителната маса още стяга, я изравнете с помощта на инструмент за 
 заглаждане или с пръст, предварително намазан със сапун.
•  Отстранете незабавно самозалепващата лента, преди уплътнителната маса да започне да 
 се втвърдява.

Лепене
•  Tekafix Super MS Transparent се нанася с пистолет или шпакла върху страната, която 
 искате да залепите.
•  За да се получат оптимални характеристики, важно е двете части да се притиснат една 
 към друга.
•  В случай на лепене на по-тежки предмети е необходимо допълнително механично 
 укрепване за поне 24 часа.

Почистване
•  Инструментите и прясната смес можем да почистим с препарат за почистване Teka или с 
 алкохол. Втвърдената маса може да бъде отстранена с механични средства.

            Широчина на фугата (мм)Дълбочина 
на фугата 

(мм) 6 8 10 12
6 8,3 6,2 5,0 4,2
8 4,7 3,7 3,1

10 3,0 2,5
12 2,1

Таблицата показва колко 
линейни метра фуга могат да 
се запълнят с един картуш от 
290 мл според ширината и 
дълбочината на нанасяне на 
уплътнителната маса.



TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica, Tel: +386 38 41 300, info@tkk.si, www.tkk.si
Tekafix Multi Use
|3/3|

ОПАКОВКА
•  290 ml патрони
•  60 мл туба

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД
12 месеца в сухо помещение при температура между +5°C и +25°C, в затворена 
оригинална опаковка.

ЗДРАВE, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ 
Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и 
личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще 
намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се 
предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради 
специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки 
случай на употреба.


